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اليوم  التقييس العربية أجھزة باقي غرار علىالمعھد المغربي للتقييس  يخلد

والعشرين  الخامس مع تتزامن التي الذكرى ھذه تخليد ويھدف .للتقييس العربي

التذكير بالدور المحوري للمواصفات في ضبط األسواق  إلى كل سنةل مارس من

مما يزيد من  الصناعية المنتجات وتطوير جودةودعم االقتصاديات الوطنية 

 رغبات تعكس التي المواصفات القياسية متطلبات أساس علىفرص االستثمار 

 المستھلك لتوعية فرصة المناسبة ھذه تشكل كما .الدولية وتطلعات األسواق

  .السالمةو الجودة شروط توفير في القياسية المواصفات بأھمية

التي تتولى  والتعديناليوم ارتأت المنظمة العربية للتنمية الصناعية  واحتفاال بھذا

التي دأبت بدورھا على تخليد و، على المستوى العربيقياسية لتوحيد المواصفات ا

 "التقييس وسيلة للتنمية المستدامة " ھذه المناسبة أن يكون شعار ھذه السنة ھو

  .في مفاھيم وثقافة السلوك االجتماعيقيم التنمية المستدامة ل اتعزيزوذلك 

 مجھوداته مواصلة على عزمه ليؤكد اليوم ھذا للتقييس المغربي المعھد يخلدو

 الدولي، التقييس مع لتتماشى االمام الى التقييس الوطنية بعجلة الدفع إلى الرامية

الدولية  األسواق على االنفتاح في المساھمة في النشاط ھذا بأھميةوللتحسيس 

سياق العولمة وفي ديناميكية التبادل الحر مع مختلف  الوطنية في السوقوإدماج 

 .البلدان والتكتالت االقتصادية

 مع بالتعاون للتقييس المغربي المعھدأن  إلى الصدد ھذا في وتجدر اإلشارة

 سنة اعتمد قد والمنظمات المھنية الوزارية وخاصة القطاعات شركائه مختلف

 من الوطني رصيدال بذلك ليصبح جديدة مواصفة 1300 عن يزيد ما 2015

 المواصفات مع مجملھا في تتطابق مواصفة 12500 يقارب ما المواصفات

 يزيد ما 2015 سنة خالل للتقييس المغربي المعھد منح السياق وفي نفس .الدولية



 وأنظمة التدبير بالمنتجات تتعلق المغربية للمواصفات مطابقة شھادة 70 عن

  .الحالل ومجال المواد

 1500ھذه السنة اعتماد حوالي  للتقييس المغربي يعتزم المعھد ،ولنفس الغاية

 ھذه تھدفو. والصناعية المجاالت االقتصادية جميع تشمل مواصفة قياسية جديدة

 الشھادة وتقوية أنشطة المواصفات من المغربي الرصيد إغناء إلى الجھود

 .المجال ھذا في المغربي االقتصاد متطلبات تلبية معه يمكن ماب بالمطابقة

 بالتقييس المعنية األطراف يشجع مھما حافزا الجديد االقتصادي الوضعويشكل 

 ةمشاركالو حضورال بتعزيز المتعلقة جھودال تكثيف على على المستوى الوطني

وذلك  العالقة ذات واألنشطة بالمواصفات المتعلقة واإلقليمية الدولية األنشطة في

 التطور مع باستمرار تتطور التيأنشطة التقييس  مستجدات على لالطالع

 بجودة المتعلقة الفاعلين االقتصاديين والتكنولوجي وكذا متطلبات االقتصادي

   .البيئةعلى  الحفاظو االستعمال عند وبالصحة والسالمة المنتجات
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